
COLÉGIO NOTARIAL - PRIMEIRA JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

 

O Colégio Notarial de São Paulo, procurando cumprir os seus elevados objetivos, resolveu 
promover a Primeira Jornada Notarial Brasileira. 

Pela primeira vez no Brasil, terão os notários a oportunidade de se reunir para travar relações 
pessoais, conhecer as diversas e respectivas legislações, estaduais trocar pontos de vista, 
demonstrar os anseios mais prementes de nossa classe e sugerir as autoridades competentes, 
num movimento de solidariedade nacional, o necessário estudo do nosso processo e da nossa 
legislação notarial. 

Julgamos não ser necessário encarecer a oportunidade e a grande importância desse certame, 
e estamos certos de que receberemos o indispensável apoio de todos os notários brasileiros. 

Tínhamos estabelecido para esse conclave o período de 1 a 7 de outubro do corrente ano. 
Realizando-se no entanto, nesse mês de Outubro, as eleições municipais em nosso Estado, que 
por certo não permitirá a participação de grande número de colegas, e levando em 
consideração as justas sugestões recebidas de varias comarcas do interior, resolveu a 
Comissão Organizadora transferir a data da realização da Jornada. 

Assim, foi escolhida a segunda semana do mês de Janeiro de 1952, ou seja de 7 a 13, 
mantendo-se o mesmo temário e regulamento já distribuídos, ficando alterado, com relação à 
data, o programa. 

Com essa alteração, aguardamos confiantes um número de adesões que assegure o pleno 
êxito do nosso conclave. 

A Comissão Organizadora pede, e desde já agradece, as sugestões de todos os colegas que 
visem o maior sucesso dos nossos objetivos. 

Solicita, outrossim, que lhe sejam devolvidas, com a possível brevidade, as fichas de adesão 
devidamente preenchidas, podendo ficar para posterior comunicação a data da chegada. 

Quaisquer esclarecimentos poderão ser solicitados aos membros da Comissão Organizadora 
ou à sede da nossa Associação. 

Acha o colega de valor o nosso Boletim? Pois a sobrevivência dele depende de si, da sua ajuda, 
da sua colaboração. 

Serventuário - Inscreva-se no quadro social da nossa Associação para prestigiar a sua classe. 


